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ক াবনা প্রলতষ্ঠাবনর  থা েবল ল  লজহাবদর জনয 
সাদা া সংগ্রহ  রা যাবে? 

প্রশ্নঃ-১ 

আমরা জালন, েততমাবন লজহাবদর জনয সাদা া  রার  থা েযাপ ভাবে 
মানুষব  েলা সম্ভে না। অথচ েততমাবন এ  াবজ যা াবতর অথত েযয়্ 
 রা অবন  কেলশ প্রবয়্াজন। এমতােস্থায়্  াবরা কথব  এভাবে যা াত 
কনয়্া ল  জাবয়্য হবে কয, উদাহরণত েলা হল, মাদ্রাসার জনয যা াত 
লদন। অথতাৎ তাওলরয়্া না  বর (এ টু ঘুলরবয়্ না েবল) সরাসলর লমথযা 
েবল যা াত কনয়্া ল  জাবয়্য হবে? লেবশষত অেস্থা যলদ এমন হয়্ কয 
এখাবন তাওলরয়্া  রা যাবে না, তখন ল   রা হবে? 

প্রশ্ন ারী- হাম্মাদ 
 প্রশ্ন-২ 

লনরাপত্তার খালতবর সুলনলদতষ্ট ক াবনা প্রলতষ্ঠাবনর  থা েবল লজহাবদর 
জনয সাদা া সংগ্রহ  রা ল  জাবয়্য হবে?  

প্রশ্ন ারী- সালমান 
উত্তর: 

 সুলনলদতষ্ট ক াবনা মাদ্রাসা ো দ্বীলন প্রলতষ্ঠাবনর  থা েবল উঠাবনা যা াত-
সাদা া লজহাবদর  াবজ ো অনয ক াথাও কদয়্া যাবে না এেং এখাবন 
লমথযা কযমন েলা যাবে না; তাওলরয়্াও  রা যাবে না। কযখান ার  থা 
েবল উঠাবে, কসখাবনই লদবত হবে। অনযত্র লদবত হবল দাতার অনুমলত 
লনবত হবে।  

ফাতওয়্া নাম্বার: 192                         প্র াশ ালঃ19-09-২০২১ ইং 
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হযাাঁ, সুলনলদতষ্ট ক াবনা মাদ্রাসা ো প্রলতষ্ঠাবনর  থা না েবল; আমভাবে 
দ্বীলন  াবজর  থা েবল ো অভােী ও মজলুম মুসললমবদর সহায়্তার 
 থা েবল অথত সংগ্রহ  রবল, তা লজহাবদর ফাবে কদয়্া যাবে। এই 
খাতগুবলা ওখাবন থাব ।  
লজহাবদর  থা েবল টা া উঠাবনা যায়্ না, এলট এ লট োস্তে সমসযা। 
ল ন্তু এই সমসযার সমাধান এলট নয়্ কয, আমরা এ  খাবতর  থা েবল 
অথত সংগ্রহ  বর তা অনয খাবত লদে। এলট নাজাবয়্য। েরং এর সমাধান 
হল, আবগ মানষুব  লজহাদ েুঝাবনা এেং এ জন মুসললম লহবসবে 
এবেবত্র তার ফলরজা ও দালয়্ত্ব েুঝাবনা। দালয়্ত্ব েুঝবল কস লনজ কথব ই 
তা আদায়্  রার পথ খুাঁজবে ইনশাআল্লাহ। 
আরও লেস্তালরত জানার জনয সাইবট প্র ালশত ১৪৪ ও ১৬৪ নং 

ফবতায়্া দ’ুলট কদখুন।   
ফাতওয়্া নং ১৪৪- দ্বীবনর কয ক াবনা  াবজ েযয়্  রার উবেবশয প্রদত্ত 
সাদা া ল  লজহাবদর  াবজ েযয়্  রা যাবে?  
https://fatwaa.org/2021/01/18/2074/  
ফাতওয়্া নং ১৬৪- কয ক াবনা দ্বীনী  াবজর  থা েবল ল  লজহাবদর 
জনয সদ া সংগ্রহ  রা যাবে? 
https://fatwaa.org/2021/03/30/2210/  

আেু মুহাম্মাদ আব্দলু্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

০২-০২-১৪৪৩ লহ. 

১০-০৯-২০২১ ইং 
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